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1. RESUMO 

 No processo de confecção de saco de ráfia estão sobrando tubetes de 

trama e urdume com excesso de sobra de resíduos gerando uma grande 

quantidade de perdas, retrabalho e descarte. Estes fatos ocasionam um 

aumento no custo do processo e impacta diretamente no faturamento da 

empresa.  

 A maior dificuldade que o setor de tecelagem enfrenta é fazer com que o 

indicador tenha uma estabilidade dentro das metas estabelecidas que são 3% 

ao mês, pois além de ter que diminuir rejeitos diariamente, no final de cada 

mês é feito umadistribuição, que é somada para todos os setores,de uma 

porcentagem feita em cima de todos os rejeitos que sobram na fábrica que não 

estão identificados de maneira correta ou até mesmo gerados por erro de 

apontamento no sistema.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 Uma empresa têxtil que produz saco de ráfia tem um grande problema 

em relação ao alto índice de rejeitos na produção, sua produtividade está 

relacionada diretamente com os rejeitos que são gerados diariamente no 

processo produtivo que são acompanhados diariamente por meio de 

indicadores que apontam os maiores problemas de rejeitos na produção, os 

gestores utilizam a ferramenta adaptada com o nome de MZASP, ou seja, é um 

MASP com a logo da empresa.  

 O MASP, também conhecido como Método para Análise e Solução de 

Problemas, é uma da ferramenta que auxilia os gestores na elucidação de 

falhas no processo produtivo. 

 Para Penteado et al. (2009, p. 1), “o mesmo tem como foco à 

identificação dos problemas e consequentemente a elaboração de ações 

corretivas e preventivas de forma a eliminar ou minimizar os problemas 

detectados”. 

 Dentro deste contexto as empresas têm como objetivo a otimização de 

seus processos produtivos, o controle e a redução de custos no processo 

produtivo, a produção de produtos confiáveis e seguros que proporcionam a 

garantia de qualidade dos mesmos. Conforme Flogiatto e Ribeiro (2009), a 



qualidade está inter-relacionada com a confiabilidade dos produtos e 

processos. De acordo com Leemis (1995), confiabilidade é a probabilidade de 

um item desempenhar satisfatoriamente sua função requerida, sob condições 

especificadas em um período de tempo predeterminado.   

 

3. OBJETIVOS 

 

 Reduzir o indicador de rejeitos que está ultrapassando a meta mensal de 

3%por mês analisando os principais problemas do processo produtivo que 

estão impedindo atingir a meta do indicador e consequentemente gerando um 

alto custo para a empresa com muita sobra de rejeitos. 

 Melhorar o processo produtivo, capacitar os colaboradores, adequar 

melhorias que sejam eficazes para reduzir o excesso de refugo. 

 

4. METODOLOGIA 

 Desenvolver um estudo utilizando a ferramenta interna adaptada pela 

empresa chamada Mzasp que consiste na utilização das ferramentas da 

qualidade como diagrama de Pareto, 5w2h. 

 Baseando-se no princípio de “Pareto”, um estudioso italiano, que dizia: 

“poucas causas são vitais, sendo a maioria delas triviais”, o gráfico de Pareto 

serve para apontar quantitativamente as causas mais significativas, em sua 

ordem decrescente, identificadas a partir da estratificação.(SILVA, 1995, p.23). 

 Após a etapa onde são relacionadas às causas prováveis, com 

visualização das mais significativas (por ocorrências, volume e importância), 

pode-se estabelecer ações corretivas e prioridade para o desenvolvimento e 

implementação dos trabalhos. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 Foram feitos estudos das possíveis causas da sobra dos rejeitos na 

produção, analisando a possibilidade de melhorias em vários pontos que 

podem fazer a diferença no processo de limpeza dos tubetes de trama e 

urdume que são retirados pelos operadores de dentro das lançadeiras e das 

gaiolas. 

   



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Utilizando as ferramentas do Mzasp, foi desenvolvido um plano de  ação 

como mostra  na   figura  1, foram levantados  os problemas de maior 

incidência, utilizamos o diagrama de pareto,   aonde  detectamos  algumas   

ações  necessárias  para chegarmos em nosso objetivo e na figura 2 foi 

realizado o plano de ação através do 5w2h para resolver o problema no 

indicador. 

FIGURA 1– LEVANTAMENTO DIAGRAMA DE PARETO 
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